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Sags ID: EMN-2018-00415

Resumé
Opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse fik 
på mødet i december kvalificeret og kategoriseret et overblik over ideer til helhedsorienterede tiltag 
for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med 
flygtningebaggrund i kommunen. Forvaltningen har efterfølgende udfoldet beskrivelserne, som på 
udvalgets sidste møde skal endeligt justeres og godkendes. Forvaltningen vurderer, at 
opgaveudvalget med denne leverance har opfyldt kommissoriet og kan afslutte sit arbejde.

Baggrund
På det sjette møde i opgaveudvalget arbejdede udvalget med at indsnævre ideer til uddannelses- 
og beskæftigelsesrettede tiltag til unge og voksne med flygtningebaggrund. Udvalget blev 
præsenteret for et samlet overblik over pointer, temaer, ideer, tiltag mv. fra de tidligere møder og 
arbejdsgrupper. Tiltagene var opdelt i temaer, som var følgende: Kulturforståelse, køn, læring 
udenfor klasseværelset, organisering, positive forventninger, fritid og traumer. Afhængig af tiltagets 
karakter var tiltagene desuden opdelt i tre niveauer: Et strategisk niveau, et taktisk niveau og et 
operationelt niveau. Medlemmerne debatterede formulering af overskrifter, tematisering og 
kategorisering, hvorefter medlemmerne udfoldede og beskrev tiltag på det taktiske niveau i forhold 
til bl.a. målgruppe, relevante aktører og det første skridt til realisering. Herefter fik forvaltningen til 
opgave at renskrive og udfolde beskrivelserne af tiltagene i form af et udkast til produkt fra 
udvalget.

Formålet med det syvende og sidste møde i opgaveudvalget er justere og godkende udkast til 
produkt, som dermed er en besvarelse af de opgaver, der er stillet i kommissoriet for udvalget:

”Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra 
asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med 
flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed 
en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet”.

Formålet med sidste møde er også at udpege to borgermedlemmer, som kan repræsentere 
udvalget ved en præsentation af produktet til Fællesmøde i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 
2018.

Som led i den nye politiske arbejdsform med opgaveudvalg, skal opgaveudvalget også evaluere 
opgaveudvalgets arbejde. Udvalget vil på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering. 
Medlemmerne vil efterfølgende få tilsendt et elektronisk spørgeskema. 

Program
• Velkomst
• Præsentation af program og genbesøg af procesplan
• Præsentation og justering af produkt
• Godkendelse af produkt
• Udpegning af medlemmer til præsentation i Kommunalbestyrelsen
• Mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget
• Afslutning.

Indstilling
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Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse:

1. At udvalget godkender produkt med beskrivelse af forslag til tiltag for den uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

2. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, bød velkommen til syvende og sidste møde i udvalget, 
og til to nye medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Søren fortalte, at udvalget på mødet skal slå 
de sidste søm i det produkt, som skal afleveres til Kommunalbestyrelsen, og det vil sige, at mødet 
bruges til at drøfte, justere og godkende produktet, som var sendt ud sammen med dagsordenen. 
Søren understregede, at udvalget ikke som lovet på sidste møde skulle prioritere tiltagene, men at 
de tiltag, som udvalget finder relevante skal sendes videre til Kommunalbestyrelsen, da det bedst 
afspejler måden udvalget har arbejdet på og nuancerne i diskussionerne. 

Søren orienterede om, at udkast til produkt havde været forbi Advisory Board på skoleområdet. 
Det er et panel bestående af forskellige interesser på skoleområdet, og at de kom med gode input 
til udkastet og at de udtrykte at fokus var fornuftigt. 
Produktet har ikke været i høring i Integrationsrådet, da dette ikke er trådt sammen endnu. Det 
tidligere integrationsråd er dog blev orienteret om arbejdet i udvalget undervejs.

Ida Juhler gennemgik kort den samlede proces, som udvalget har været igennem samt formålet 
med dagens møde: at drøfte, justere og godkende produkt til helhedsorienterede tiltag, der sikrer 
beskæftigelse og en god og stabil hverdag for borgere med flygtningebaggrund. 

Herefter præsenterede Bo Sund, chef for Job & Ydelser og Hans Andresen, skolechef, de 
væsentlige pointer, set fra deres perspektiv, som opgaveudvalget har arbejdet med og som 
fremgik af udkast til produkt, og hvordan det fx hang sammen med allerede igangværende 
strategier og indsatser på de pågældende områder. 

Medlemmerne drøftede derefter parvis udvalgte tiltag efter eget ønske samt siden om ”Væsentlige 
pointer fra dialoger i udvalget” med henblik på justering og forslag til rettelser. Medlemmernes 
kommentarer og rettelser blev drøftet i plenum, og administrationen indarbejder de få ændringer i 
produktet. Til slut fik Søren Heisel medlemmernes opbakning til det reviderede produkt, som 
dermed kan videresendes til politisk behandling.

Resultaterne af opgaveudvalgets arbejde skal præsenteres ved et Fællesmøde for 
Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 af formandskabet og to medlemmer af udvalget. Mirka 
Mozer og Mads Raaschou blev valgt til at repræsentere udvalget.

Der blev på mødet gennemført en kort mundtlig evaluering af opgaveudvalgets arbejdsforløb med 
udgangspunkt i evalueringsspørgsmålet: hvad kan vi gøre bedre næste gang. Der blev orienteret 
om, at der efterfølgende udsendes spørgeskema til borgermedlemmerne af opgaveudvalget. 
Evalueringerne danner grundlag for kommende opgaveudvalg.
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